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Sammanfattning:
Planens syfte och förutsättningar
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av en befintlig parkeringsanläggning i Kungsladugård, samt ge möjlighet till utökad handel eller en ny kontorsetablering inom fastigheten. I planen studeras även hur entrén till Klippan kan accentueras och förtydligas. Den grusyta som idag används till markparkering för bilar omvandlas delvis till park.

Orienteringskarta med planområdet markerat med röd cirkel.

Planens innebörd och genomförande
Inom planområdet ligger idag ett parkeringshus med en lokal för Systembolaget. Behovet av fler parkeringsplatser i området föranleds av att 220 parkeringsplatser vid
Majstångsgatan försvinner i och med att kvarteret planeras bebyggas med bostäder.
Planen möjliggör 250 nya parkeringsplatser, vilket tillsammans med befintligt antal
platser ger totalt ca 400 platser. Parkeringshuset planeras i fyra våningar där översta
våningen är av mer öppen karaktär. I parkeringsdäcket tillåts handel och kontor i bottenvåningen för att skapa en mer blandad miljö med större rörelse i området.
En entré till Klippan ligger inom planområdet. Gångtunneln är idag trång och kan
upplevas som osäker varför den bör accentueras och förtydligas. Bredvid gångtunneln
ligger en grusyta som i planen får ändamålet park. Utformningen av denna park bör
göras så att den knyts samman med Klippans entré och samtidigt utgör en fond för
Älvsborgsgatans slut med Kungsladugårdsskolan och plaskdammen i andra änden.

Överväganden och konsekvenser
Planen ger möjlighet att flytta parkeringsplatser från en befintlig parkeringsyta och
möjliggör indirekt att ett nytt bostadskvarter kan byggas. Den sociala situationen i
planområdets närområde är ansträngd vilket kan förbättras genom att fler handelsGöteborgs Stad. Planhandling
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eller kontorslokaler tillskapas. Entrén till Klippan bör i genomförandet av planen få
stor omsorg så att den upplevs som en trevlig passage och att tryggheten ökar.
Bullersituationen invid planområdet medför att gällande riktvärden för buller invid
bostäder överskrids. Inom arbetet med detaljplanen har det prövats om nya bostäder
skulle kunna tillskapas genom planförslaget, men riskbilden och bullersituationen har
medfört att detta inte är möjligt.

Avvikelser från översiktsplanen
Planen avviker inte från gällande översiktsplan.
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Planens syfte och förutsättningar
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig parkeringsanläggning vid Karl Johansgatan 85 i Kungsladugård. Behovet av fler parkeringsplatser föranleds av att 220 parkeringsplatser vid Majstångsgatan försvinner i och med att kvarteret planeras bebyggas med bostäder. För att kompensera de befintliga parkeringshyresgästerna ges istället möjlighet till parkeringsplats i parkeringsdäcket vid Karl
Johansgatan. Planen möjliggör 250 nya parkeringsplatser, vilket tillsammans med
befintligt antal platser ger totalt ca 400 platser. Parkeringshuset planeras i fyra våningar där översta våningen är av mer öppen karaktär. I parkeringsdäcket tillåts handel och kontor i bottenvåningen, och planen anger en minsta rumshöjd för detta plan.
Syftet är att skapa en mer blandad miljö med större rörelse i området.
I planen studeras även hur entrén till Klippan kan accentueras och förtydligas. Den
grusyta som idag används till markparkering för bilar omvandlas delvis till park som
knyter samman till Klippans entré och samtidigt utgör en fond för Älvsborgsgatans
slut med Kungsladugårdsskolan och plaskdammen i andra änden.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget vid Karl Johansgatan 85, cirka 4 kilometer sydväst om centrala Göteborg.

Orienteringskarta med planområdet markerat med röd cirkel.
Planområdet omfattar cirka 7000 kvm och ägs av Göteborg kommun och Göteborgs
Stads Parkeringsaktiebolag (Parkeringsbolaget). Kommunen äger den grusyta som
idag används för parkering. Ytan har genom arrende upplåtits till parkeringsbolaget.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen.
Göteborgs Stad. Planhandling
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Planförhållanden
Översiktsplan för Göteborg anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsområden.
För området gäller detaljplan FIIac 4165, som vann laga kraft år 1994, denna anger
användningen handel och parkering. FIIac 3112, som vann laga kraft år 1964 anger
trafikändamål och gata. Genomförandetiderna för planerna har gått ut.

Mark och vegetation
Planområdet består, förutom av befintlig byggnad, till största del av en hårdgjord parkeringsyta. En mindre grusyta finns söder om entrén till Klippan. Även denna används i dagsläget till parkering. Sydväst om denna yta ligger en nätstation. Då denna i
gällande plan ligger inom trafikändamål och nätstationen kommer att försörja en del
av planområdet med el har nätstationen tagits med i detaljplanen.
Sluttningarna ned mot gångtunneln mot Klippan kantas av enstaka träd och är gräsbevuxna. Utanför planområdet längs med Karl Johansgatan finns idag en rad med träd.

Fotot visar entrén mot Klippan.

Geoteknik
En geoteknisk utredning har genomförts i planarbetet (PM Geoteknik, SWECO
Infrastructure AB 2012-08-27). Nedan beskrivs de geotekniska förutsättningarna
inom planområdet.

Göteborgs Stad. Planhandling
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Stabilitet och sättningar

Stabilitetsförhållandena inom det aktuella området är tillfredsställande goda och uppfyller gällande rekommendationer, enligt IEG:s rapport 4:2010. Stabilitetsförhållandena i undergrunden anses inte påverka eller begränsa utformningen av detaljplanen
och framtida exploatering. Det erfordras därmed inga åtgärder, restriktioner och/eller
planbestämmelser med avseende på stabiliteten.
Planområdet utgörs till stor del av ett friktionsjordslager på berg och inom dessa områden föreligger ingen risk för sättningar. I området norra del återfinns ett parti med
lermark. Lerans mäktighet är ca 6-8 m och den bedöms lokalt kunna vara sättningsbenägen. Belastningsökningar inom detta område (i både permanenta och temporära
skeden), till följd av uppfyllnader eller grundvattensänkningar, skall beaktas så att
inga oönskade sättningar och sättningsdifferenser uppstår för planerade eller befintliga byggnader och anläggningar.
Det tidigare sanerade området i söder, där det planeras för park och parkering på
mark, har generellt återfyllts med kross/grus ner till naturlig friktionsjord och utgörs
därmed inte av sättningsbenägna jordarter. Marken bedöms kunna belastas med betydande laster utan att det skall uppstå risk för några betydande tidsberoende sättningar.
Nordväst om det återfyllda området, d v s intill Oscarsleden, utgörs de naturliga jordlagren av sandig lera på sand, vilken inte bedöms vara särskilt sättningsbenägen.
Markradon

Radonhalten i markluften har undersökts med detektorer innehållande aktivt kol. Utförda mätningar visar att marken inom planområdet klassas som låg- till normalradonmark.
Nykonstruerade byggnader som uppförs på normalradonmark ska vara radonskyddade, vilket innebär att dess grundkonstruktion ska utföras på ett sådant sätt att den radonhaltiga luften inte kommer in i byggnaden. Till exempel bör rörgenomföringar och
kulvertintag i byggnadens bottenplatta och eventuella källarytterväggar tätas.

Kulturhistoria och befintlig bebyggelse
Kulturmiljö

Planområdet angränsar till ett område som utgör riksintresse för kulturmiljövård.
Det område som idag kallas Majorna var före 1868 en del av Älvsborgs Kungsladugård och tillhörde den mark som låg under Älvsborgs slott. I ägorna ingick också nuvarande stadsdelarna Kungsladugård, Sandarna, Slottsskogen m m. Slottet eller fästningen som låg uppe på berget vid nuvarande Klippanområdet anlades på 1300-talet
för att skydda Göta Älvs mynning. Vid Klippan fanns också tidigt ett färjeläge och en
kort period på 1500-talet Älvsborgsstaden.
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Kartbild som visar riksintresseområde 20-23:A till vilket planområdet angränsar.
Planområdet är markerat med en svart ring.

Området runt Älvsborgsklippan övertogs 1808 av A R Lorent. Han anlade ett sockerbruk i västra delen och ett porterbryggeri i östra delen. Ett par av Glasbruksbyggnaderna kom till användning i sockerbruket medan porterbryggeriet nybyggdes helt.
Anläggningen var för sin tid mycket modern, bl a installerades en ångmaskin i bryggeriet redan 1813. På mitten av 1800-talet hade Carnegiebruket utvecklats till ett storföretag med landets största sockerproduktion. Bruket byggdes ut efter brittiska förebilder och omfattade både industribyggnader och bostäder. 1847–60 lät företaget,
öster om industrianläggningen, uppföra ett bostadsområde för de anställda. Det omfatGöteborgs Stad. Planhandling
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tade ett 10-tal bostadshus, kyrka och skola. Bostadsområdet utvidgades fram till sekelskiftet med större bostadshus, hushållsskola, badhus m m. Det lilla brukssamhället
var mycket välplanerat och byggnaderna ritades också av två kända arkitekter: AW
Edelsvärd svarade för den äldre delen och H Hedlund utformade de bostadshus som
tillkom vid sekelskiftet.
Planområdet angränsar med parkområdet till det bostadshus som uppfördes 1899.
Även en entré till kulturmiljöområdet ligger inom planområdet.
Arkeologi

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Med bakgrund av kopplingen till
Gamla Älvsborg, Kungsladugården och Majorna, kan fynd komma att uppdagas vid
framtida exploatering. Enligt Lagen om kulturminnen m.m. 2 kap 6 är det förbjudet
att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Skulle en sådan påträffas
under arbetets gång ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen innan fornlämningen får
röras eller på annat sätt skadas.
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Trafik och parkering, tillgänglighet och service
Området nås med bil från Karl Johansgatan. In och utfart till parkeringsdäcket finns
samlat med en infart till Preem i höjd med Birgittagatan. Parkeringen på grusplanen
nås från Karl Johansgatan med två in- och utfarter. Ett stomcykelnät passerar planområdet längs med Karl Johansgatan, passager för biltrafik över denna måste studeras
vid genomförandet av trafikåtgärderna.
En gångväg kopplar samman Kungsladugård med Klippan via tunnel under leden. Det
är endast gången ned till tunnelns öppning som är med i detaljplanen. Denna gångväg
har setts över för att vägen in till Klippanområdet ska få en öppnare och tryggare inramning.
Trafikmängderna på Oscarsleden är enligt mätningar 49 000 fordon/dygn. Längs med
Karl Johansgatan visar biltrafiken 6 000 fordon/dygn och spårvagnstrafik 500 vagnset/dygn.

Kartan visar skolor, rekreationsytor, bibliotek mm. i planområdets närhet.
I direkt anslutning till planområdet längs med Karl Johansgatan finns busshållplatser
med trafik till bland annat centrala Göteborg, Hisingen och Frölunda. Spårvagnstrafik
trafikerar närliggande hpl Vagnhallen Majorna och hpl Jaegerdorffsplatsen. Tillgängligheten anses god.
Två grundskolor finns i närområdet, Kungsladugårdsskolan F6 i södra änden av Älvsborgsgatan samt Sannaskolan F9. Förskolor finns på flertalet platser runtom i Majorna. Bibliotek och större matbutik återfinns vid Chapmans torg 500 meter från planområdet. I närområdet finns även ett antal mindre matbutiker och kiosker. Närbelägna
Gröna vallen har bollbinge och en ny äventyrslekplats samt bollplan på grus.
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Teknik
El-, gas-, och va-ledningar ligger längs med Karl Johansgatan utanför planområdet.
Ledningarna sträcker sig även över grusytan inom planområdet. Optokablar finns i
gatan längs med Karl Johansgatan. Tele- och elledningar ligger inom planområdet och
under byggrätten för parkeringsgaraget. Ledningarna är inmätta varför de sannolikt
kommer att behöva flyttas vid utbyggnad enligt planförslaget.
Det ligger även teleledningarna i Oscarsleden mellan 3-5 meter utanför användningsgränsen. I detta läge kan de komma i konflikt med det planerade avåkningsskyddet,
vilket behöver kontrolleras. Behöver ledningarna flyttas ska avtal om detta träffas
innan detaljplanen antas.

Störningar
Luftmiljö

En årsberäkning av kvävedioxid är genomförd av Göteborgs miljöförvaltning 2009.
Enligt beräkningen uppgår årsmedelvärdet på platsen till > 40 µg/m3 vilket medför att
miljökvalitetsnormen (SFS 2010:477) för kvävedioxid överskrids.
Buller

Beräknat trafikbuller vid fasad mot Karl Johansgatan visar att de ekvivalenta bullervärdena ligger på 62 dBA på upp till 4 våningar. Maxnivåer är 77-78 dBA på samma
våningsantal. Riktvärden för bostäder är 55dBA, ekvivalent värde och 70 dBA som
maxvärde.
Risk

En detaljerad riskbedömning har gjorts av WSP Brand & Risk, 2012-02-27, rev.
2012-03-16.
Nordväst om planområdet löper Oscarsleden som är transportled för farligt gods. Kortaste avstånd mellan planerat parkeringsdäck och farligt godsleden är ca 5 meter. Enligt länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meter från farligt godsled.
Med anledning av det har en riskbedömning upprättats. I anslutning till planområdet
ligger också en drivmedelsstation som behandlas i riskbedömningen.
Oscarsleden är klassad som primär farligt godsled fram till Stenas Tysklandsterminal,
Majnabbe. Därför har slutsatsen dragits att det främst, om inte uteslutande, är farligt
gods till och från denna terminal som transporteras på leden. För statistik över farligt
godstransporterna på Oscarsleden har Stenas statistik över transporter använts. De
klasser som är förbjudna på Stena Nordica är massexplosiver, brandfarliga gaser, organiska peroxider samt radioaktiva ämnen. Detta kan dock komma att förändras i
framtiden och i analysen ansätts att även massexplosiver och brandfarliga gaser transporteras på området. Länsstyrelsen har medgett ett undantag som möjliggör transporter av farligt gods även till Danmarksterminalen fram till 2014-12-31. Undantaget
innehåller dock omfattande villkor som gör att det kan antas att mestadels klass 3
transporteras till och från denna terminal.
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Till bensinstationen nordost om planområdet ska 25 meter avstånd hållas mellan lossningsplats för tankfordon och plats där människor vanligen vistas.
I riskutredningen föreslås åtgärder vilka har säkerställt i detaljplanen på följande sätt:
För att förhindra tunga fordon från att lämna Oscarsleden mot planområdet erfordras
ett avåkningsskydd. Detta ska åstadkommas med ett kraftigt avåkningsräcke i vägkant
med funktion att förhindra att tunga fordon lämnar vägkant vid eventuell olycka.
Avåkningsskyddet ska utföras tätt i nederkant för att hindra pölutbredning mot planområdet. Då vägen och vägkanten ligger utanför detaljplanens område ska ansvar och
kostnad för avåkningsskyddet regleras genom avtal. Avtalen redovisas under genomförandefrågor.
Planen har även bestämmelser om att fasad inklusive fönster, dörrar och eventuella
trapphus ska utföras i EI60. Fasader utförda i brandteknisk klass ska förhindra brandspridning genom väggen. I detta fall, där avståndet mellan farligt godsled och byggnation är mycket litet, bedöms det vara rimligt att byggnadens hela fasad närmst Oscarsleden utförs helt tät i obrännbart material. Åtgärden reducerar även inträngning av
giftiga gaser, eftersom eventuella brandklassade fönster endast öppnas med nyckel.
Byggnaden ska disponeras så att persontät verksamhet skyddas och utrymningsmöjligheter finns som vetter från riskkällan. I detaljplanen medges enbart parkering inom
byggrätten de 7,5 metrarna närmast Oscarsleden. På plankartan har det införts en
bestämmelse om byggnaden inte får ianspråktas för handel eller kontor innan parkeringsanläggningen utanför handels- eller kontorsetableringen är utförd. Det ska säkerställas i bygglovet att parkeringshuset placeras så att det bildar en skärm eller buffertzon mot de mer persontäta butiksytorna.
Utrymningsvägar kan förläggas så att de mynnar mot riskkällan, men det ska säkerställas att tillräckligt många utrymningsvägar finns mot annat håll om olycka sker på
Oscarsleden. Detta gäller även för trappor i p-huset. Av denna anledning finns det
inga bestämmelser om lokalisering av utrymningsvägar och trapphus, hur det utformas kontrolleras i bygglov och bygganmälan.
En planbestämmelse har införts om att friskluftsintag ska placeras så att de vetter bort
från Oscarsleden. Syftet med åtgärden är att minska den mängd gas som kommer in i
byggnaden via ventilationssystemet. Åtgärden minskar konsekvensen av utsläpp av
brandgaser och andra giftiga gaser inomhus. Parkeringsytorna har i riskutredningen
förutsatts uppföras utan ventilationssystem.
Förutsatt att rekommenderade åtgärder vidtas bedömer WSP att risknivån för planerad
markanvändning är acceptabel enligt valda och vedertagna acceptanskriterier.
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Skyddsrum

I det befintliga parkeringshuset på fastighet Majorna 104:8 finns ett skyddsrum med
nummer 194450-4 som uppfördes 1995. Vid ändringar i en byggnad med ett befintligt
skyddsrum ska en skyddsrumssakkunnig anlitas för att säkerställa att åtgärderna inte
påverkar skyddsrummet.
Markföroreningar

En omfattande grävsanering av petroleumföroreningar i mark utfördes 2010 vid nedläggningen av bensinstationen som låg inom ytan nu avsedd för parkändamål. Stor del
av området är urgrävt till 4-5 m, kring en stor cistern grävdes ner till 8 m. Föroreningar har trängt ner till stort djup p.g.a. vertikala rottrådar i leran. Marken uppvisar restföroreningar på större djup än 4 meter, även in under GC-vägen och KarlJohansgatan. Även grundvattensanering genomfördes våren 2010.
I samband med den geotekniska utredningen, 2012-08-27, har markföroreningarna
inom området undersökts.
Resultaten visar att marken inom det aktuella planområdet ställvis är förorenad med
oljor och PAH. I två av tre undersökta punkter har halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för planerad markanvändning konstaterats. I en av punkterna ligger
uppmätta halter av aromater (>C10-C16) mer än 10 ggr högre än MKM-riktvärdet
(mindre känslig markanvändning).
Eftersom marken är förorenad med halter över riktvärdet för mindre känslig markanvändning såsom handel, kontor och parkering, kan avhjälpande åtgärder erfordras
innan marken exploateras.
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Detaljplanens innebörd och genomförande
Detaljplanen medger uppförande av parkeringsdäck i fyra våningar på yta som idag
används till parkering på mark och i däck. I parkeringshuset medger planen handel
och kontor i bottenplanet. Inom den västra delen av planområdet anger detaljplanen
parkering och park. Inom parkeringsändamålet för denna del medges endast markparkering.
Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas mellan kommunen, trafikverket och Parkeringsbolaget.
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida
drift och underhåll. Parkeringsbolaget ansvarar för utbyggnad av kvartersmark.

Bebyggelse

Illustration av området med parken samt översta planet av parkeringshuset inritat.
Bevarande, rivning

Det befintliga parkeringshuset som finns på platsen kommer att byggas på och till
med ytterligare våningar parkeringsdäck. I den södra delen av planområdet finns en
befintlig nätstation, vilken får planstöd genom denna detaljplan.
På marken som i planen anges som parkmark finns idag ett tak från en nedlagd bensinstation. Detta avses rivas.

Trafik och parkering
Gator, GC-vägar

Tillgängligheten till parkeringsytan säkerställs genom infart från Karl Johansgatan.
Infarterna går över en cykelled i stomcykelnätet. Det kan förväntas stora trafikflöden
Göteborgs Stad. Planhandling
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både gällande cykeltrafiken förbi parkeringshuset och biltrafik till och från parkeringsytorna. Av den anledningen bör olycksrisken för de oskyddade trafikanterna ses
över. Åtgärder för minimering av störningar och olyckor behöver prioriteras i det
fortsatta arbetet.
Insatstiden är i området normalt under 10 minuter. Det är viktigt att området planeras
så att utryckningsfordon i en akut situation kan komma så nära den aktuella byggnaden att avstånd mellan fordon och husets entré inte överstiger 50 meter.
Parkering / cykelparkering

Planen upprättas som följd av att en markparkering vid Majstångsgatan, ca 500 meter
söder om planområdet, planeras bebyggas med ett bostadskvarter varvid 220 parkeringsplatser försvinner.
Genom detaljplanen skapas ytterligare 180 parkeringsplatser vilket tillsammans med
befintliga platser inom området utgör totalt ca 400 parkeringsplatser.

Tillgänglighet och service
Inom planen medges nya ytor för handel och kontor. De boende i närområdet skulle
vid en nyetablering av handel i området få ökad tillgänglighet till kommersiell service.

Friytor
Entrén till Klippan har setts över och kompletteras med en platsbildning som fond för
Älvsborgsgatans ände och som stöd för tryggare och trevligare gångväg genom passagen mot Klippan. Området ingår i detaljplanen, men omfattas inte av utformningsbestämmelser. Vid genomförande av planen är det viktigt att stor omsorg läggs vid
platsens utformning. På illustrationskartan över planområdet har träd ritats med. Vid
nyplantering av träd är det av största vikt att avstånd till befintliga ledningar hålls så
att träden och dess rötter inte skadar ledningarna.
I arbetet med detaljplanen har det framkommit att olycksrisken från Oscarsleden är
sådan att uppehållsytor i oskyddade lägen är olämpliga att planera för. I planförslaget
illustreras parkytan som en grön yta som inte uppmuntrar till vistelse.

Teknisk försörjning
Dagvatten

Dagvatten som alstras inom planområdet kommer att ledas till de kommunala dagvattenledningarna. Då delar av planområdet kommer att hårdgöras medför planens genomförande att dagvattenmängden kommer att öka något.
Planområdet avses användas till stor del för parkeringsändamål. Det är därmed rimligt
att anta att dagvatten från anläggningen kan förväntas vara förorenat. Vid ytor för
parkeringsändamål ska oljeavskiljare säkerställa att viss rening av dagvattnet sker
innan utsläpp till de allmänna dagvattenledningarna.
Vatten och avlopp

Vatten och avloppsledningar finns belägna i Karl Johansgatan.
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Befintlig byggnad är ansluten till det allmänna dricksvattensystemet. Detta system
medger uttag för brandvatten motsvarande områdestyp A1. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån +60m. I de fall högra vattentryck önskas får
detta anordnas och betalas av fastighetsägaren.
Huset är även anslutet till det allmänna spillvattensystemet via servis i fastighetens
norra del. Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med
skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive avloppsvatten.
Fastigheten är även ansluten till det allmänna dagvattensystemet via servis i fastighetens norra del. Den allmänna dagvattendelning till vilken fastighetens dagvatten avleds ligger inom planerad kvartersmark. De delar av ledningen som ligger inom kvartersmark kommer att övergå som privat ledning till fastighetsägaren. Förbindelsepunkten flyttas 0,5 meter utanför fastighetsgräns.
Den del av planområdet som idag är bebyggd med en bensinstation avvattnas till det
allmänna dagvattensystemet via separat servis i planområdets södra del. Dagvatten
ska i första hand tas omhand lokalt inom kvartersmark genom infiltration eller i andra
hand fördröjas i magasin och avledas till allmän dagvattenledning.
I planområdets södra del möjliggörs infiltration av dagvatten. På den norra delen, som
föreslås bebyggas, skapas eller förändras inga hårdgjorda ytor, varför dagvattenmängden till de allmänna ledningarna inte bedöms öka.
I detaljplaneområdets nordöstra del finns ett litet u-område för att säkra framtida åtkomst till befintlig dricksvattenledning.
Lägsta höjd på färdigt golv ska vara 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt med
hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. En bestämmelse
om detta finns med på plankartan.
Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 meter mellan trädets rothals och ytterkant ledning ska hållas.
Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Göteborg Vatten för
information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen.
El och tele

Planområdet kan ansluta till befintliga ledningar placerade i Karl Johansgatan.
Avfall

Eventuella kontors- eller handelslokaler ska planeras så att soprum ligger så att hämtfordon lätt kan komma till och inte behöva backa. Utrymmet ska vara väl tilltaget så
att sortering i flera fraktioner möjliggörs.
Värme

Det finns fjärrvärmeledningar i anslutning till planområdet till vilka den framtida
handels- eller kontorsetableringen kan kopplas. Fjärrvärmen kan även användas för
halkbekämpning i rampen upp till parkeringsdäcket på första våningen.
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Övriga åtgärder
Geotekniska åtgärder

Den geotekniska utredningen, 2012-08-27, redovisar att inga åtgärder, restriktioner
eller planbestämmelser erfordras med avseende på stabiliteten. Vidare visar undersökningen på att det i områdets norra del, norr om den befintliga byggnaden, återfinns
ett parti med lermark som lokalt bedöms kunna vara sättningsbenägen. Belastningsökningar inom detta område (i både permanenta och temporära skeden), till följd av
uppfyllnader eller grundvattensänkningar, skall beaktas så att inga oönskade sättningar och sättningsdifferenser uppstår för planerade eller befintliga byggnader och anläggningar.
Planområdet ligger inom normalradonmark varför byggnaderna ska uppföras radonskyddade.
Markmiljö

Resultaten av den geotekniska utredningen med avseende på markmiljön visar att
marken inom det aktuella planområdet ställvis är förorenad. För att säkerställa att
marken är lämplig för bebyggelse har det på plankartan införts en bestämmelse om
skyddsåtgärder. Bygglov för nybyggnation inom planområdet har villkorats enligt
PBL 4 kap 14§ och bestämmelsen anger att bygglov för nybyggnation inom planområdet får endast ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har
säkerställts genom att markföroreningar har undersökts och avhjälpts ner till nivå för
mindre känslig markanvändning.
Eventuella överskottmassor kan inte hanteras fritt utan behöver tas om hand av godkänd mottagare. Resultaten av eventuella framtida undersökningar skall delges Miljöförvaltningen.
Luft

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids för delar av planområdet. Planen
kan komma att medföra att marginellt fler personer befinner sig stadigvarande inom
området genom att planen medger handel till en större yta än idag. Planförslaget bedöms inte påverka luftkvalitén negativt.
Buller

Området är bullerutsatt främst genom sin närhet till Oscarsleden. Inom planarbetet har
möjligheten att tillskapa fler bostäder inom planområdet utretts, vilket har uteslutits
bland annat på grund av de höga bullernivåerna. Vid fasad mot Karl Johansgatan
överskrids riktvärdena för buller vid fasad för bostad med 7 dBA både för ekvivalenta
nivåer och maxvärden från markplan upp till 4 våningar.
För de befintliga bostäderna mot Karl Johansgatan kommer nybyggnationen medföra
att bullernivåerna i fasad sänks då parkeringshuset fungerar som ett bullerskydd mot
Oscarsleden. För att ytterligare förstärka denna effekt kan en uppbruten fasad mot
Karl Johansgatan fungera ljudabsorberande och därmed inte avge så höga reflekterande bullernivåer från Karl Johansgatan.

Göteborgs Stad. Planhandling

15

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats (gata och park)
och ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Denna detaljplan innehåller ett parkområde samt en gc-väg. Kommunen är även huvudman för intilliggande
gator.
Anläggningar inom kvartersmark

Parkeringsbolaget ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark.
Skanovas markförlagda kablar inom planområdet ligger till viss del inom område med
byggrätt för parkeringsdäcket. Dessa ledningar kommer att behöva flyttas vid byggnation på marken. Flytt bekostas av exploatören och avtal om detta kommer att upprättas innan detaljplanen antas.
Anläggningar utanför planområdet

Detaljplanen innebär att ett avåkningsskydd krävs vid Oscarsleden. Avåkningsskyddet ska placeras inom vägområdet för att bli effektivt. Skyddet blir en del av väganläggningen. Ansvar, ägande och kostnader ska regleras genom avtal mellan kommunen, Trafikverket och kommunen, se nedan under rubriken ”Avtal”
Göteborg Energi Nät AB har ledningar i anslutning till området där avåkningsskyddet
kommer att uppföras. Eventuell flytt av dessa ledningar bekostas av exploatören. Erfordras avtal kommer sådana att upprättas innan detaljplanen antas.

Fastighetsrättsliga frågor
Mark ingående i allmän plats.

Parkmarken inom planområdet ägs av kommunen. Något behov av att lösa in mark
finns således inte.
Fastighetsbildning

Det nya parkeringshuset uppförs inom den fastighet som redan idag ägs av Parkeringsbolaget. Den del av Majorna 720:410 som föreslås ingå i kvartersmarken kommer, genom fastighetsreglering, att överföras till Majorna 104:8. Föreslaget område
för markparkering i den sydvästra delen av planområdet kommer att avstyckas från
Majorna 720:410 samt tillföras mark från Kungsladugård 724:61 för att bilda en fastighet för parkeringsändamål.
Avsikten är att området ska arrenderas ut till Parkeringsbolaget. Det är också möjligt
att kommunen säljer denna mark till Parkeringsbolaget.
Gemensamhetsanläggning

Den befintliga parkeringsanläggningen/systembolaget har idag gemensam utfart med
intilliggande bensinstation. Bensinstationen ligger på mark som arrenderas av kommunen. En gemensamhetsanläggning som reglerar rättigheter och ansvar för den gemensamma utfarten är redan bildad.
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Ledningsrätt

Inom området för markparkering i den sydvästra delen av området finns el-, gas- och
va-ledningar. Detaljplanen har här fått beteckningen ”u”, d.v.s. att marken ska vara
tillgänglig för allmänna ledningar.
Om kommunen väljer att sälja denna mark ska ledningsrätt bildas för att säkra rätten
för ledningshavarna att bibehålla ledningar här.

Avtal
Befintliga avtal som berörs

Preem arrenderar marken för bensinstationen av kommunen.
Parkeringsbolaget arrenderar den befintliga grusade ytan för parkeringsändamål. När
parkeringshuset är byggt ska arrendeavtalet justeras och omfatta endast den mindre
yta som fortsättningsvis ska vara markparkering.
Avtal mellan kommunen, Parkeringsbolaget och trafikverket

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan kommunen, Parkeringsbolaget och
trafikverket. Avtalet ska reglera:
• Byggande och utformning av avåkningsskydd
• Finansiering av avåkningsskyddet
• Framtida ägande, drift och reinvesteringar för avåkningsskyddet.

Tidplan
Samråd utfördes: 2a kvartalet 2012
Granskning:

4e kvartalet 2012

Antagande:

1a kvartalet 2013

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande.
Avsikten är att parkeringshuset ska byggas så att befintliga hyresgäster till parkeringsplatser vid Majstångsgatan/Ostindiegatan ska erbjudas plats. Tidsplanen blir därför beroende av tidsplanen för byggandet av de nya bostäderna vid Majstångsgatan/Ostindiegatan.

Genomförandetid
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar
fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.
Planens genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft
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Överväganden och konsekvenser
Överväganden har gjorts mellan olika intressen:

Nollalternativet
Om planen inte upprättas kommer inte parkeringsplatser finnas för att ersätta förlorade p-platser vid Majstångsgatan. En detaljplan för bostäder kommer då inte att kunna
genomföras och ett populärt bostadsområde blir utan 140 bostäder.
Entrén till Klippan kommer fortsatt användas endast till parkering med hårdgjord yta.
Ytterligare handel och kontor i området kommer inte att ges plats.

Sociala konsekvenser
Tillgänglighet

Området har inga direkta höjdskillnader. Gångvägen till Klippan under Oscarsleden
är svagt sluttande. Parkeringshuset kommer att utformas med hiss och trappor.
Trygghet/säkerhet

På platsen och i dess närområde rör sig fler människor med alkohol- och drogmissbruk jämfört med den del de utgör av stadens befolkning. Påverkade människor upplevs ofta som oberäkneliga vilket medför till en känsla av otrygghet i området. Anledningar till att ett område blir en uppehållsplats för människor utan sociala skyddsnät
och med de problem som det för med sig är många. Inom planområdet ligger systembolaget, vilket ofta blir en attraktionspunkt för dessa människor. I närområdet finns
även tillgång till stora ytor som inte är planerade för att uppmuntra till sociala möten,
vilket gör att de upplevs som öde.
Genom planförslaget möjliggörs handel i bottenplan i det planerade parkeringshuset.
Genomförs detta så öppnas fasaderna mot gatan upp med skyltfönster, vilket medför
en ökad känsla av trygghet. Planen möjliggör även kontor i bottenvåningen. En sådan
etablering skulle medföra att fler personer befinner sig i närområdet dagtid. En ökad
mängd skyddade parkeringsplatser och fler kontors eller handelsetableringar för även
med sig att fler människor kommer att röra sig i området.
Grusytan som idag endast består av parkering kommer även möjliggöra för ett trevligare inslag i närmiljön när park tillåts. Parken kommer, på grund av riskhänsyn, inte
att planeras för att människor ska lockas att uppehålla sig på platsen, utan mer vara en
grönyta för att skänka rymd och grönska till området. Entrén mot Klippan öppnas upp
och accentueras för att upplevas mer som en plats än som en passage.
Sammantaget medför åtgärderna att sammansättningen av människor på platsen
kommer att bli mer uppblandad, samt att platsen kommer att upplevas som livligare.
Detta är två faktorer som medför att en plats kan upplevas tryggare.
Barnperspektivet

Planområdet är ett mycket trafikerat område och inte en plats där barn i stor utsträckning uppehåller sig. Cykelbanan som går förbi planområdet ingår i stomcykelnätet
och kan vara en transportled för barn och ungdomar. En ökad känsla av trygghet runt
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planområdet kommer medföra att även transporter förbi området till fots eller med
cykel kommer att upplevas trevligare.
In- och utfarter över cykelbanan kan medföra större risk för olyckor. Det är därför
viktigt att dessa passager planeras så att bilarna lämnar företräde för cyklister och att
cyklister och fotgängare inte upplever passagen som en korsning.
Jämställdhet

Parkeringsplatser i nybyggda parkeringshus blir ofta dyrare än genomsnittet för en
parkeringsplats i staden. Alla som bor i området kommer inte ha möjlighet att hyra en
plats i garaget. En förhoppning är att ett antal bilägare i området hyr en plats i garaget
istället för att nyttja boendeparkering på gatan. Detta skulle medföra att det finns fler
lediga parkeringsplatser i området efter det att garaget är byggt.
Folkhälsa

Vid bebyggelse enligt planförslaget kommer den föreslagna byggnaden att fungera
som en bullerbarriär. De befintliga bostäderna längs Karl Johansgatan kommer då att
få lägre bullernivåer invid fasad.
Parken som tillkommer genom planförslaget har illustrerats som en tillgänglig grönyta utan ytor för samvaro eller vistelse. Syftet med parken är att tillföra en grönskande
yta som är välgörande att vistas intill men som inte uppmanar till stadigvarande vistelse.
Vardagsliv

Den planerade byggnaden är i huvudsak tänkt att säkerställa behovet av parkeringsplats för de hyresgäster som idag parkerar vid Majstångsgatan. Beräknat att endast en
del av de befintliga hyresgästerna utnyttjar erbjudandet kommer planförslaget möjligtvis medföra en viss lättnad för de närboende att hitta parkeringsplats. I den planerade byggnaden möjliggörs ytor för handel vilket kan komma att öka tillgången på
service i närområdet.
Störst påverkan för de boende i området är sannolikt den förändring av besökare på
platsen som åtgärderna kommer att medföra. Området kommer att befolkas av fler
människor och under andra tider på dygnet, vilket kommer att påverka upplevelsen av
platsen.
Visuell miljö

I planförslaget har hänsyn tagits till bebyggelsens befintliga höjder i planområdets
närhet. Byggnadshöjden för bostadshusen invid Karl Johansgatan ligger ungefär på
+26. Det har därmed bedömts möjligt att sätta en totalhöjd om +29 för parkeringsdäcket. Framförallt är det upplevelser av gaturummet som stått i fokus vid bedömningen. Huset kommer att upplevas något högre än de befintliga, men kommer inte att
få en högre totalhöjd då bostadshusen har sadeltak. De boende i befintliga lägenheter
vid Karl Johansgatan kan komma att uppleva att deras utsikt ut över Klippanområdet
kommer att störas i och med att ett nytt parkeringsgarage byggs.
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Miljökonsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m.
Planområdet angränsar till ett riksintresse för kulturmiljövård, men bedöms inte påverka detsamma. Inga andra riksintressen eller andra områden med särskilda natureller kulturintressen berörs. Planen genomförs som en kompensationsåtgärd för att
klara parkeringsbehovet inom en annan detaljplan och kontoret bedömer att redovisad
användning kan anses vara den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån områdets
förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg.
MKB/Behovsbedömning

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan.
Vid planområdet överskrids gällande miljökvalitetsnorm för kvävedioxid. Området är
även bullerstört och gällande riktvärden för buller vid bostadsfasad överskrids. Planen
bedöms inte medföra att dessa värden förändras till det negativa, för befintliga bostadshus kommer bullersituationen att förbättras genom att planområdets bebyggelse
fungerar som bullerbarriär.
Detaljplanen upprättas i ett område som redan idag är relativt hårt belastat socialt. En
förhoppning finns om att den sociala situationen kan komma att förändras till det positiva genom att platsen blir mer attraktiv genom fler handels- eller kontorsetableringar, fler parkeringsplatser samt en parkyta med en bearbetad entré till Klippan.
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKBförordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse.
Planförslaget medger användning av planområdet för ett ändamål som anges i PBL 4
kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 särskilt har beaktas.
Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov
till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen.
Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är
avstämd med länsstyrelsen 25 maj 2012. Följderna av planens genomförande ska
dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens miljökonsekvenser.
Naturmiljö

Påverkas ej.
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Kulturmiljö

Påverkas ej.
Påverkan på luft

Då planområdet medger ett tillskott av parkeringsplatser kan trafiken till området förväntas öka. Utsläpp till luften bedöms dock endast att öka marginellt i närområdet.

Ekonomiska konsekvenser
Fastighetsnämndens inkomster och utgifter

Fastighetsnämnde får inga inkomster eller utgifter till följd av denna detaljplan.
Trafiknämndens utgifter

Trafiknämnden får inga utgifter till följd av denna detaljplan.
Park- och Naturnämnden utgifter

Park- och Naturnämnden får utgifter för anläggande av park vid entrén till Klippan
och för skötsel och underhåll av parken. Kostnaderna får utredas i det kommande
planarbetet.
Nämnden för Göteborg Vattens inkomster och utgifter

Eventuella inkomster och utgifter får utredas i det kommande planarbetet.
Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Parkeringsbolaget får utgifter för avåkningsskyddet.
Parkeringshuset kommer att finansieras av framtida parkeringsavgifter

Avvikelser från översiktsplanen
Planen är i överensstämmelse med översiktsplanen.
För Stadsbyggnadskontoret

Åsa Swan
Planchef

Sirpa Antti-Hilli
Konsultsamordnare

Kajsa Högelius
Planarkitekt

För Fastighetskontoret

Charlotta Cedergren
Distriktschef
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Christian Schiötz
Projektledare
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